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elokuu 2021

DG-TEAM 2021 - 2022

Ismo

Eija

Hannu

Elokuun tapaamiset ovat käynnistäneet Leijonat toimintaan
Piirihallitus kokoontui Rajamäellä Metsolan päiväkodilla 17.08.21:
Kokous oli todella mukava tapaaminen monen leijonan ollessa mukana. Hallituksen virallisen asiat
käsiteltiin ja sitten pääsimme vauhtiin niin hauskan keskustelun merkeissä. Upea aloitus tälle kaudelle.

Piirifoorumi 24.08.21 Rajamäellä Seitsemän veljeksen koulussa:
Raimo Sillanpää, liiton viestintäjohtaja, aloitti iltamme ohjelman. Hänen
osuutensa oli meille kaikille erittäin mielenkiintoista kuunneltavaa, ’miksi olen
Leijona’ ja KiTeNet (kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen) -hankkeesta.
Paljon mietittävää miten voimme yhdessä auttaa lapsia ja vanhempia ison
ongelman edessä.
GAT- ryhmä: Nina Moilanen, Tarja Salomäki ja Raija Alonen + Outi Kyöstilä
(valitettasti ei nyt päässyt paikalle), tässä tehoryhmä Klubien
Voimavalmennukseen. Tämän ryhmän avulla jokainen Leijona ja klubi haluaa
ehdottomasti innostua jäsenviihtyvyyden ja yhteisen ilon luontiin
aktiviteeteissa ja palvelun merkeissä. Kts. koulutusaikataulu tämän tiedotteen
koulutusyhteenvedosta.
Ritva Kajaala toi terveiset ARS-asiasta. Muistakaahan niin adressit kuin Ritari-arvomerkit osana
klubinne kauden toimintaa!
Aluefoorumeissa meillä vieraili tärkeän asian tiimoilta Matti Kulmala, veteraanien asioista kertoen.
Illan tärkeä osuus oli edellisten kausien palkitsemiset:
IPDG Nina Moilanen luovutti LC Järvenpää/Vennyille ja Jusseille C-piirin kauden 2020-21 Vuoden
klubin kiertopalkinnon.
PDG Hannu Hertti luovutti kauden 2019-20
Club Excellence Awardsin (klubin
erinomaisuuspalkinnon) seuraaville klubeille:
Forssa/Flores, Hämeenlinna/Birger,
Hämeenlinna/Liinut, Hämeenlinna/Tawasti,
Järvenpää/Ainot, Järvenpää/Jean Sibelius,
Loppi/Maijastiinat, Orimattila/Leonat
Teppo Valtonen palkitsi Ars-huomionosoituksella Kirsi Tevajärvi-Pärssisen.
Näiden lämpimien osoitusten jälkeen jatkoimme iltaa aluefoorumein sekä sihteerien ja
rahastonhoitajien koulutuksin.

Leijonaviesti on jo painokoneissa – lisää tietoa kauden toiminnasta on käsillänne aivan pian! Jakelu
lohkon puheenjohtajien toimesta syyskuun alkupäivinä.

Terveisin
Eija

C-piiri tarjoaa tilaisuuksia kehittyä!
Lions-koulutusten ja valmennustilaisuuksien tavoitteena on antaa kaikille Leijonille perustiedot toiminnastamme ja
varmistaa, että virkailijoilla on tiedot ja työkalut tehtäviensä hoitamiseen. Jotta klubitoiminta olisi mieluisaa,
elinvoimaista ja näkyvää, järjestämme valmennustilaisuuksia, work-shoppeja ja viestintäkoulutusta, johon kaikki
jäsenet ovat tervetulleita.
Seuraa viestintää (piirikuvernöörin tiedotteet, kotisivut, Facebook), saat tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä sekä
ajankohdasta ja paikoista. Lisätietoja kertoo myös koulutusvastaava Nina Moilanen ja lohkosi puheenjohtaja. Uusia
koulutuksia ollaan myös valmiita järjestämään klubien tarpeen mukaan – olkaa yhteydessä!
Ensimmäisten koulutusten (klubivirkailijat ja SOME) ilmoittautumislinkit ovat jo avoimena piirin kotisivuilla (etusivun
vasen alalaita). Klubin voimavalmennukset on tarkoitettu klubien presidenteille, jäsen-, koulutus- ja
viestintävastaaville. Valmennus esitellään piirifoorumissa, kutsut lähetetään pitopaikkojen varmistuttua.
Tulkaa mukaan – tavataan toisiamme, keskustellaan ja jaetaan tietoa ja osaamista!
t. Nina Moilanen, C-piirin koulutusvastaava
nina.moilanen@lions.fi 040-833 9218

Valmennukset, koulutukset ja work-shopit syksyllä 2021
sihteerikoulutus
rahastonhoitajakoulutus

24.8.2021
24.8.2021

19.00 Piirifoorumi, Nurmijärvi
19.00 Piirifoorumi, Nurmijärvi

vko 38/39
vko 38/39
vko 38/39

18.00 paikka avoin
18.00 paikka avoin
18.00 paikka avoin

SOME-koulutus lohkon puheenjohtajat
SOME koulutus klubiviestintä ja markkinointi
SOME-koulutus vasta-alkajat

5.10.2021
12.10.2021
2.11.2021

18.00 GoToMeeting
18.00 GoToMeeting
18.00 GoToMeeting

aktiviteettipajat
aktiviteettipajat
aktiviteettipajat

26.10.2021
19.10.2021
28.10.2021

18.30 aluefoorumit
18.30 aluefoorumit
18.30 aluefoorumit

Klubin Voimavalmennus
Klubin Voimavalmennus
Klubin Voimavalmennus

alueet 1&2
alueet 3&4
alueet 5&6

alueet 1&2
alueet 3&4
alueet 5&6

uusien jäsenten koulutus
Muutosvalmennus

tarpeen mukaan, ota yhteyttä lohkon pj/Nina Moilanen
tarpeen mukaan, ota yhteyttä lohkon pj/Nina Moilanen

Virkailijavalmennukset keväällä 2022
presidenttikoulutus 1
presidenttikoulutus 1
presidenttikoulutus 2
presidenttikoulutus 2
lohkon puheenjohtajien koulutus
sihteerikoulutus
rahastonhoitajakoulutus

2/2022
3/2022
4/2022
4/2022
3/2022
4/2022
4/2022

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

paikka avoin
paikka avoin
paikka avoin
paikka avoin
paikka avoin
paikka avoin
paikka avoin

Lions-liiton uutisia:

ILAHDUTA IKÄIHMISTÄ -AKTIVITEETTI!
Klikkaa ohessa olevaa linkkiä ja tutustu aktiviteettiin ja osallistumisohjeisiin
Suomen Lions-liiton kumppanuustoimiala/joulukortit-työryhmä tarjoaa klubeille toteutettavaksi
vapaaehtoisen aktiviteetin toimialueittensa koti- ja laitoshoidossa olevien ikäihmisten ja muiden näissä
palveluissa asuvien henkilöiden ilahduttamiseksi joulun aikaan.
Tarjoamme klubillenne toimitus- ja käsittelykuluja vastaan viime ja edellisvuoden myynnistä poistetut
joulukorttimallit kirjoitettaviksi ja toimitettaviksi toimialueidenne koti- ja laitospalveluissa oleville
asukkaille.
Kampanjaa toteutettiin koeluonteisesti viime joulun aikaan A- ja M-piirien alueella ja se sai myönteisen
vastaanoton.
Ohessa liiton WEBROPOL-linkki tarkempiin ohjeisiin, ja jonka kautta klubi voi tehdä tilauksen:
https://link.webropolsurveys.com/S/87C02E654B6DFCEC
Tämä vastaus tulee palauttaa 30.9.2021 mennessä. Tilaamanne kortit toimitetaan heti tilauksen
saatuamme.
Postitustavaksi on valittu edullisin mahdollinen ratkaisu (toimitus- ja käsittelykuluja vain 12 euroa/erä)
toimittaa korttitilaus suoraan ilmoittamaanne osoitteeseen kotiin kannettuna.
Lasku lähetetään erikseen klubin sähköpostiosoitteeseen.
Lähde mukaan ”Ilahduta ikäihmistä” -aktiviteettiin!
Lionsterveisin,
Hannele Tanner-Penttilä, joulukorttivastaava
Veikko Teerioja, kumppanuusjohtaja

Suomen Lions-liiton elokuun teema: Lapsuusiän syöpä
Alkaneen lions-toimintakauden aikana tulemme esittelemään kuukauden teeman.
Ensimmäisenä teemana on Lions Clubs Internationalin palvelun painopistealueista lapsuusiän syöpä.
Suomessa vuosittain 130-150 lasta saa syöpädiagnoosin. Syöpädiagnoosi on aina järkytys niin pienelle
potilaalle kuin hänen perheelleen ja muulle lähipiirilleen. Lapsen normaali kasvu ja kehitys ovat
sairauden myötä uhattuna, kun tauti ja sen hoidot aiheuttavat rajoitteita ja ongelmia arkeen.
Maassamme syövän hoitotulokset ov at erinomaisella tasolla ja valtaosa syövistä voidaan parantaa.
Matkalla hyvään lopputulokseen me lionit voimme tukea lasta ja hänen perhettään niin, että
ammattilaiset pääsevät tekemään oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja perheet voivat
poikkeuksellisessa tilanteessa elää niin tavallista arkea kuin suinkin.
Tukemalla yliopistosairaaloiden lasten syöpätautien yksiköitä, olemalla mukana yhteistyössä
Lastenklinikoiden kummit ry:n kanssa tai osallistumalla Sylva ry:n projekteihin. Muistathan myös 2018
vuosikokouksessa hyväksymämme kantasolurekisterialoitteen. Kantasoluluovutuksia hyödynnetään
syöpähoidoissa.

